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Z á p i s 

 
z 19. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 16. září 2010 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se 
sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, v zasedací místnosti N2.902 

 
 
Přítomni:       Ing. Václava Domšová,  Věra Hlostová, Karel Švenka, Marek Dvorský, Jiří Gangur, 

PaedDr. Marta Pohnerová, PhDr. Jiří Štěpán Ph.D., Ing. arch. Jan  
Falta, Jiří Žák, Vladimír Pejřil 

 
Omluveni:    PaedDr. Josef Lukášek, Ing. Vladimír Derner, JUDr. Libuše Růčková 
 
Neomluveni:    
 

Program jednání: 

 
  1.  informace o dotaci poskytnuté Tělocvičné jednotě Sokol Jičín  
  2.  návrh poskytnutí odmítnutých dotací z dotačních programů Královéhradeckého kraje 

pro rok 2010  
  3.  nové Zásady poskytování finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje a 

návrh dotačních programů pro rok 2011  
  4.  návrh odměn za práci ve výboru pro kulturu a památkovou péči v roce 2010  
  5.  informace o připravované analýze regionálních dopadů kulturních institucí sídlících 

na území města Hradce Králové  
  6.  plán výjezdního zasedání v měsíci říjnu 2010  
  7.  různé, diskuze  
 
 
Jednání ve 13 hodin zahájila a řídila předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Václava Domšová. Uvítala přítomné, upozornila na 
materiály, které byly všem členům výboru zaslány před zasedáním. Informovala, že novou 
členkou výboru byla namísto Ing. Šimurdy jmenována JUDr. Libuše Růčková, starostka města 
Broumova. 
 
 
 
K bodu 1 
informace o dotaci poskytnuté Tělocvičné jednotě Sokol Jičín  
 
J. Vydarená informovala o dotaci ve výši 200 tisíc Kč určené Tělocvičné jednotě Sokol Jičín na 
opravu venkovní omítky Masarykova divadla v Jičíně. Dotace byla schválena Zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje dne 9. září 2010 usnesením č. ZK/15/1036/2010 a bude proplacena 
z kapitoly 16 – kultura. Zajistí oddělení kultury a památkové péče. 
 
 USNESENÍ 19/23/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o dotaci ve výši 200 tisíc Kč z kapitoly 16 - kultura schválené 

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje pro Tělocvičnou jednotu Sokol Jičín na 
opravu havarijního stavu venkovní omítky Masarykova divadla v Jičíně 

 
K bodu 2 
návrh poskytnutí odmítnutých dotací z dotačních programů Královéhradeckého kraje pro rok 
2010  
Ing. Špelda (odbor grantů a dotací) přednesl návrh poskytnutí dotací v celkové výši 855 tisíc Kč 
určených na obnovu památkového fondu. Finanční prostředky jsou zčásti uvolněny díky 
odmítnutým dotacím z programu KPG022010 (155 tisíc Kč), zčásti byla kapitola posílena 3. 
změnou rozpočtu kraje (700 tisíc Kč). Výbor s návrhem souhlasil vyjma žádosti č. 3 - Romana 
Breuerová, řešení havarijního stavu oken, a žádosti č. 51 - František a Eva Svobodovi (nově 
SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s.), obnova střechy domu č.p. 201, Meziměstí - 
zámek . Finanční prostředky v celkové výši 105 tisíc Kč původně navržené těmto žadatelům, 
doporučuje výbor poskytnout projektu č. 6  - Římskokatolická farnost - děkanství Kostelec nad 
Orlicí na opravu krovní konstrukce a výměnu střešní krytiny věže poutního kostela v Homoli. 
V případě, že by žadatel dotaci nepřijal, jako další v pořadí výbor určil projekt č. 80 - 
Římskokatolická farnost - děkanství Holohlavy, na dokončení položení krytiny vč. oplechování 
na věži kostela, dále projekt č. 5 - Římskokatolická farnost Borohrádek na opravu střechy 
kostela sv. Archanděla Michaela v Borohrádku, a projekt č. 77 - Římskokatolická farnost - 
děkanství Nový Bydžov na výměnu střešní krytiny s částečnou výměnou poškozené vazby a 
stropních trámů. Návrh rozdělení dotací viz příloha č. 1 usnesení. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  -   0 
         Zdržel se    -   0 
 
 USNESENÍ 19/24/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit rozdělení dotací ve výši 855 tisíc Kč, které byly uvolněny na obnovu 

památkového fondu zčásti odmítnutými dotacemi z programu KPG022010, zčásti 
posílením 3. změnou rozpočtu Královéhradeckého kraje viz příloha č. 1 usnesení 

 
K bodu 3 
nové Zásady poskytování finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje a návrh 
dotačních programů pro rok 2011  
Ing. Zadrobílek (odbor grantů a dotací) představil dotační tituly v oblasti kultury a památkové 
péče pro rok 2011. Výbor souhlasí s podmínkami jednotlivých dotačních programů a 
doporučuje všech 5 programů vyhlásit i v případě, že by pro některé z nich nebyly alokovány 
finanční prostředky.  
 
Dále Ing. Zadrobílek seznámil členy výboru s návrhem nových zásad pro poskytování finančních 
prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje.  Výbor s návrhem souhlasí vyjma článku VII, 
odst. 5, kde doporučuje následující formulaci: hodnotící komise se zpravidla skládá ze tří členů, 
pokud výbor nerozhodne jinak. Rovněž proběhla diskuze týkající se publicity. Na opravených 
památkách by měly být umístěny informativní cedule se sdělením, že akce byla podpořena 
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z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Ing. Falta namítl, že z hlediska památkově chráněných 
budov je to problém. Je třeba stanovit jasná pravidla, kde má být cedule umístěna, jaké má mít 
rozměry apod. Pan Gangur navrhl, aby kraj nechal vyrobit jednotné cedule. 
 
Pan Švenka měl připomínku týkající se informovanosti žadatelů o dotaci. Žadatelé by měli být 
po rozhodnutí zastupitelstva vyrozuměni, zda jejich projekt uspěl či nikoliv. Ing. Zadrobílek 
odpověděl, že zpětnou vazbu bude řešit nový elektronický systém, prostřednictvím kterého 
bude žádost podána. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  -   0 
         Zdržel se   -   0 
 
 USNESENÍ 19/25/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. d o p o r u č u j e  
  schválit podmínky a vyhlášení 5 dotačních programů v oblasti kultury a památkové 

péče: 
 1. KPG012001 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních 

aktivit 
 2. KPG022011 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 
 3. KPG032001 Podpora publikační činnosti a literatury 
 4. KPG042011 Obnova historických varhan 
 5. KPG052011 Podpora nemovitých objektů historické hodnoty a umělecko-

řemeslných děl, které nejsou kulturní památkou a nenacházejí se na území 
památkové rezervace, památkové zóny a památkového ochranného pásma 

II.  d o p o r u č u j e  
  schválit Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu 

Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně 
prospěšnou činnost na území kraje s tím, že v článku VII, odst. 5 bude uvedeno, že 
hodnotící komise se zpravidla skládá ze tří členů, pokud výbor nerozhodne jinak 
 

K bodu 4 
návrh odměn za práci ve výboru pro kulturu a památkovou péči v roce 2010  
Předsedkyně výboru Ing. Domšová přednesla návrh odměn jednotlivým členům výboru (kteří 
nejsou členy zastupitelstva kraje) za práci ve výboru v roce 2010. Výše odměn byla stanovena 
v závislosti na účasti při jednáních a vzdálenosti z místa dojíždění. Rozdělení odměn viz příloha 
č. 2 usnesení. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  -   0 
         Zdržel se   -   0 
 
 USNESENÍ 19/26/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
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  s návrhem odměn pro občany za práci ve výboru pro kulturu a památkovou péči v 
roce 2010 viz příloha usnesení č. 2 

 
K bodu 5 
informace o připravované analýze regionálních dopadů kulturních institucí sídlících na území 
města Hradce Králové  
J. Vydarená informovala o přípravách analýzy regionálních dopadů kulturních institucí sídlících 
na území města Hradce Králové, ze které by měla vzejít potřebná data pro financování těchto 
institucí ze strany města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje. Nejedná se pouze o obecně 
prospěšné společnosti Klicperovo divadlo, Divadlo Drak,  a Filharmonii Hradec Králové, ale také 
o Galerii moderního umění v Hradci Králové, Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové, 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Středisko amatérské kultury Impuls, které jsou 
sice příspěvkovými organizacemi zřizovanými Královéhradeckým krajem, avšak z velké části 
jejich nabídky využívají i občané města Hradce Králové. Potřebnou analýzu zpracovává katedra 
sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Další schůzka zástupců kraje, města 
Hradce Králové a filozofické fakulty by měla proběhnout do 30. září 2010. 
 
 USNESENÍ 19/27/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci o připravované analýze regionálních dopadů kulturních institucí sídlících 

na území města Hradce Králové 
 
K bodu 6 
plán výjezdního zasedání v měsíci říjnu 2010  
Členové výboru se dohodli na výjezdním zasedání, které se uskuteční dne 21. října 2010 do 
Muzea války 1866 v obci Chlum, kde byla v letních měsících otevřena nová přístavba. Památník 
spravuje Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 
 
 Hlasování: 
         Pro  - 10 
         Proti  -   0 
         Zdržel se             -   0 
 
 USNESENÍ 19/28/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s o u h l a s í  
  s plánovaným výjezdním zasedáním v měsíci říjnu 2010 do Muzea války 1866 v obci 

Chlum 
 
K bodu 7 
různé, diskuze  
J. Vydarená informovala o probíhajícím auditu příspěvkových organizací kraje zřizovaných 
v oblasti kultury. Audit provádí společnost Price Watrhouse Coopers, s.r.o. Praha s cílem  
posouzení procesního nastavení a návrhu optimalizace  a případného snížení provozních 
nákladů. V první fázi obdržela firma PWC písemné podklady (zřizovací listiny, výroční zprávy, 
vnitřní směrnice, příslušnou legislativu a další dokumenty), 29. září 2010 se uskuteční úvodní 
setkání zástupců firmy PWC s řediteli příspěvkových organizací za účasti zástupců kraje. 
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Následovat bude návštěva jednotlivých institucí a nakonec individuální pohovory s řediteli 
v budově krajského úřadu. Závěrečná zpráva má být předána Ing. Táborskému a Ing. Nejedlému 
do 10. listopadu 2010. 
 
J. Vydarená dále informovala o rezignaci ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové 
PhDr. Zdeňka Zahradníka a o vyhlášeném výběrovém řízení na funkci nového ředitele. Výběrové 
řízení bylo zveřejněno na úřední desce krajského úřadu, webových stránkách muzea, 
v celostátním deníku MF Dnes a dalších odborných tiskovinách. Uzávěrka pro podání žádosti je 
12. listopadu 2010, bližší informace podává PhDr. Mertlík. Rada Královéhradeckého kraje 
pověřila řízením organizace Jaroslava Zámečníka, Dis., usnesení RK/21/1084/2010 ze dne 15. 
září 2010. 
 
Ředitelka Střediska amatérské kultury Impuls Mgr. Šlaisová rozhodla po předchozí dohodě se 
zástupci kraje o přesídlení střediska do budovy bývalého ústavu hluchoněmých v Pospíšilově 
ulici v Hradci Králové. Vzhledem k postupné privatizaci budov, které středisko obývá (č.p. 700, 
701 a 703 v Okružní ulici), dochází ze strany nových majitelů k navýšení nájemného, které by 
činilo ročně 300 tisíc Kč (pouze navýšení). Vzhledem k tomu, že nová budova je ve vlastnictví 
kraje, středisko Impuls by zde hradilo pouze režijní náklady. Ředitelka střediska oslovila 
odborníka, který má vyčíslit náklady potřebné na nutné opravy. Tyto náklady by však prvním 
odhadem neměly překročit výši uspořeného nájemného. 
 
 USNESENÍ 19/29/2010/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
 1. informaci o právě probíhajícím auditu příspěvkových organizací zřizovaných 

Královéhradeckým krajem v oblasti kultury, který provádí firma Price 
Waterhose Coopers, s.r.o. Praha 

 2. informaci o vyhlášeném výběrovém řízení na funkci ředitele - ředitelky Muzea 
východních Čech v Hradci Králové 

 3. informaci o plánovaném přesídlení Střediska amatérské kultury Impuls do 
budovy bývalého ústavu hluchoněmých v Pospíšilově třídě v Hradci Králové 

 
Závěr 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast na jednání a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:30 hodin jednání ukončila. 
Příští jednání se uskuteční dne 21. října 2010 od 13 hodin v obci Chlum, kde členové výboru 
navštíví novou přístavbu Muzea války 1866. Pro zájemce o společnou dopravu z budovy 
krajského úřadu bude sraz v recepci úřadu ve 12:50 hodin. 
 
 
Ing. Václava Domšová                                                                PhDr. Jiří Štěpán, PhD. 
  předsedkyně výboru                                                                    ověřovatel zápisu 

 
 
 
 
 
Zapsala Bc. Jaroslava Vydarená 
          tajemnice výboru 


